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Ansökan om ekonomiskt stöd till Seveds Förening  
 
Seveds FK föreslår trygghetsvärdar till Seved i hopp om att göra området tryggare. 

 
Inledning  
Seveds Förening är en ideell förening som drivs av unga människor som vill ge ungdomar i 
utsatta områden möjligheten att utvecklas samt skapa engagemang för sitt samhälle. Genom 
att driva olika projekt som syftar till att utbilda, motivera och engagera, har Seveds Förening 
lyckats att skapa en naturlig mötesplats där ungdomar och framtidens visionärer möts.   
Motivation och kreativitet framhävs arbeta. Föreningen vill erbjuda personutvecklande 
projekt och idrottsaktiviteter där individen men även grupper känner att de utvecklas och vill 
ta nästa kliv i livet. Vi vill engagera Sofielunds näringsliv i ungdomars fritidsaktiviteter. 
Genom att aktivt engagera sig i ungdomarnas personliga utveckling och utbildning så har dem 
en personlig påverkan till det positiva som kommer med deras deltagande. Det är dessutom 
viktigt att de tar ansvar för ett område där majoriteten av deras kunder bor och umgås. På så 
sätt kan den ”negativa trenden” vändas. 
 
 
Seveds Förenings mål är att ta tillvara på våra medlemmars kulturella, sociala, idrottsliga och 
samhälleliga intressen. De barn och ungdomar som deltar i våra aktiviteter och projekt 
kommer att få ökat självförtroende, ökad kulturell förståelse och respekt för sina 
medmänniskor. Samtidigt vill vi väga in betydelsen av utbildning och vikten av den för våra 
ungdomar men även de vuxna som vill utvecklas. På så sätt vill vi bearbeta risktagande från 
allt vad gäller utanförskap, drogmissbruk och segregering. 
Vi vill också upplysa våra medlemmar om deras rättigheter och på så sätt motverka 
diskriminering och förnedring. 
Seveds Förening är byggd på de fundamentala grundpelare som symboliserar Sverige. 
Demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och jämställdhet samtidigt som vi arbetar 
ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet. 
 
 
Ungdomsorganisation och vuxenorganisation – öppen för alla, utan särskiljning eller 
åldersgräns av något slag.  
 
 
Bakgrund  
 

Efter senast skottlösningen var det mycket snack bland boendet, föräldrarna inte vågade lämna sina 
barn till skolan och fotbollsplanerna. 



Med tanke på att folk i området känner sig allmänt otrygga och att vistelse kring området där alla 
brukade umgås innan upphört. 

Vi har bestämt oss som förening och invånare i detta område för att ta ställning och anordna 
trygghetsvärdar som träffar invånarna, föräldrarna, barnen och alla maniskor som känner sig otrygga 
alltid har någon de kan prata med och att dem vet att vårt stöd till  dem aldrig kommer upphöra.  

Tanken bakom idén bygger mest på att det varit mycket oroligt kring Malmö i allmänhet men Seved i 
synnerhet. Barn kan inte längre leka i gårdar och torg och äldre känner att de inte längre kan vara ute 
efter en viss tid pga allt våld. Vi har hört många äldre som klagar på att dem känner sig otrygga när 
dem går och handlar eller ska ta frisk luft. Det tycker vi är omoraliskt och vi kan inte längre låtsas som 
att vi inte hör deras röster.  

Vi vet att polisen gör sitt allra bästa för att lösa alla gängrelaterade problem i staden men dem kan inte 
heller förväntas göra allt. 

Om vi hade placerat några kända ansikten i området så är vi helt säkra på att det hade blivit 
till någon förändring iallafall.  
 
Syfte  
 
Vi söker stöd för att kunna utveckla och utöka tryggheten på vårt område. 

Därför föreslår vi att Seved, som har haft flera skottlossningar och andra kriminella problem, använder 
sig av trygghetsvärdar på kvällarna minst 3-4 gånger i veckan.  

Vi kommer att börja uppdraget den 01-12-2016 kl 18:00-10:00 

Som ett lag och en förening som värnar om Seved och vill att dess speciella individer växer och blir 
det bästa de kan bli samt fullt utnyttja deras talanger och potential anser vi att det är livsviktigt med 
människor som kommer och får invånarna att känna sig trygga.  

Avslutning: 
Avslutningsvis vill vi poängtera att vi har blivit viktiga aktörer i området. Det är inte ovanligt 
att boende kontaktar oss gällande idéer de har och förbättringsförslag de vill att vi engagerar 
oss i. Efterfrågan och engagemanget finns nu behöver vi er hjälp att genomföra dessa 
förbättringar.  
 
 
Vi söker därför 30 000 kr för perioden december 2016- Mars 2017. Vi kommer även att 
skicka in vår verksamhetsplan för 2017 där ni kan se de aktiviteter som genomförts under 
2016 samt det sociala arbete vi bedrivit.  
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